
 

 

 
 
 
 
Skladno z 8. členom Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica (Ur. l. RS št. 184/2020) 
Občina Sodražica objavlja 
   
JAVNI POZIV 
za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Lekarna 
Ribnica. 
  
Občina Sodražica poziva člane Občinskega sveta, politične stranke ter občane občine Sodražica, da 
podajo svoje predloge za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Lekarna 
Ribnica.  
  
Svet zavoda ima 8 članov, ki ga sestavljajo: 

 trije (3) predstavniki ustanoviteljev, od katerih ima vsaka občina ustanoviteljica po enega 
člana; 

 trije (3) predstavniki zaposlenih v zavodu; 

 en (1) predstavnik pacientov; 

 en (1) predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana. 
 

Prednost pri imenovanju imajo kandidati, ki poznajo področje dela Javnega zavoda in so pripravljeni 
zastopati interese lokalne skupnosti v svetu zavoda. 
 
Skladno s Statutom Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) in Poslovnikom Občinskega sveta Občine 
Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 29/18) prispele predloge obravnava Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI) in poda predlog imenovanj Občinskemu svetu. KMVVI 
pri tem ni zavezana, da v svoj predlog Občinskemu svetu vključi prijavljene kandidate.  
 
Predstavnike občine v svetu zavoda na predlog KMVVI imenuje Občinski svet.  
 
Mandat člana sveta traja pet let in začne teči s potrditvijo mandatov na konstitutivni seji sveta zavoda. 
Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana oziroma izvoljena za člana sveta. 
 
Predlog za imenovanje, ki vsebuje ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča 
kandidata, skupaj z izjavo kandidata o strinjanju s kandidaturo ter navedbo morebitnih referenc 
predstavljanja oziroma zastopanja v podobnih organih oz. s področja delovanja zavoda, v katerega se 
imenuje predstavnik,  posredujte na naslov:  
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica ali na e-naslov: obcina@sodrazica.si , vsakokrat s 
pripisom: »predlog – svet lekarne«.  
 
Upoštevani bodo predlogi s potrebnimi podatki in soglasjem kandidata, ki bodo na sedež Občine (po 
pošti, e-pošti ali osebno) prispeli najkasneje do 12. 12. 2022 do 10. ure. 
 
 
Datum: 2. 12. 2022 
Številka: 014-8/22 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Zvonko Janež l. r. 
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